
 

Námþættir Fjöldi 
vikna  

Hæfniviðmið úr skólanámskrá Kennsluhættir Námsmat Annað 

 Upplýsingar og 
tölfræði 

 Þriggja stafa tölur 

 Mælingar 

 Tími 

10   Að nemandi geti við lok 3. bekkjar 

 lesið úr töflum og einföldum súluritum, 

 notað stærðfræðileg tákn einkum með tölum upp í 
1000,  

 notað tölur upp í 1000 í samlagningar- og 
frádráttardæmum og síðar í margföldunar- og 
deilingardæmum,  

 lesið stærðfræðileg tákn og tölustafi og átti sig á 
sætisgildi talna, 

 notað reikningsaðgerðirnar samlagningu, frádrátt með 
allt upp í 3 stafa tölur bæði í hugar- og blaðreikningi, 

 notað helstu mælieiningar, 

 þekkir klukkuna, 

 notað gagnvirkt efni í tölvum í tengslum við námsefnið.  

Í upphafi hvers 
kennsluþáttar eru 
umræður um 
viðfangsefnið sem 
framundan er og 
hvernig það getur 
tengst daglegu lífi.  

 Unnið er að 
hagnýtum og 
fjölbreyttum 
verkefnum þar sem 
tækifæri gefst til að 
kanna og rannsaka.  

 Nemendur vinna 
bæði einir og í minni 
hópum þar sem þeir 
læra hver af öðrum.  

 Lögð er áhersla á 
samvinnu og nám í 
gegnum spil og leik.  

 Mikil áhersla er lögð 
á hlutbundna vinnu 
með fjölbreyttum 
hjálpargögnum. 

 Upprifjun: heimavinna 
 

Símat 
Leiðsagnarmat 
Próf 
 

Bækur: 

 Sproti, 
nemendabók 3a 
og 3b 

 Sproti 
æfingahefti, 3a 
og 3b 

 Í Undirdjúpunum, 
samlagning, 
frádráttur, 
margföldun og 
deiling 

 Viltu reyna bækur 

 Rúmmál og 
flatarmál 

 Margföldun  

 Deiling 

 Samhverfa og 
horn 

 Kaupa og selja 

 Þróun talnanna 

 Reikningur 
 
 

 

12  áttar sig á að margföldun er endurtekin samlagning, 

 notað stærðfræðileg tákn einkum með tölum upp í 
1000,  

 notað tölur upp í 1000 í samlagningar- og 
frádráttardæmum og síðar í margföldunar- og 
deilingardæmum,  

 getur speglað og hliðrað, 

 lesið stærðfræðileg tákn og tölustafi og átti sig á 
sætisgildi talna, 

 yfirfært reikniaðgerðir á daglegt líf, 

 notað reikningsaðgerðirnar samlagningu, frádrátt með 
allt upp í 3 stafa tölur bæði í hugar- og blaðreikningi, 

 notað vasareikni við útreikninga, 

 notað gagnvirkt efni í tölvum í tengslum við námsefnið.  

Símat 
Leiðsagnarmat 
Próf 
 

 Rúmfræði 

 Almenn brot 

 Margföldun  

 Reikningur  

 Hvar í rúðunetinu? 
        

15   skilur að almenn brot eru hluti af heild, 

 notað stærðfræðileg tákn einkum með tölum upp í 
1000,  

 notað tölur upp í 1000 í samlagningar- og 
frádráttardæmum og síðar í margföldunar- og 
deilingardæmum,  

 lesið stærðfræðileg tákn og tölustafi og átti sig á 

 Símat 
Leiðsagnarmat 
Próf 
 

Stærðfræði 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sætisgildi talna, 

 notað helstu mælieiningar, 

 yfirfært reikniaðgerðir á daglegt líf, 

 notað reikningsaðgerðirnar samlagningu, frádrátt með 
allt upp í 3 stafa tölur bæði í hugar- og blaðreikningi, 

 lesið og skilið stærðfræðiverkefni eins og þau koma 
fyrir og áttað sig á/valið rétta reikningsaðferð til þess 
að leysa orðadæmi, 

 útskýrt með hjálp stærðfræðinnar eigin aðferðir eða 
hugsanagang við lausn verkefna, 

 skráð skipulega lausnarleiðir sínar með myndmáli 
og/eða nýtt sér táknmál stærðfræðinnar, 

 notað gagnvirkt efni í tölvum í tengslum við námsefnið, 

 þekkir höfuðáttirnar á landakorti. 


